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Mål

Efter avslutad kurs ska studenten kunna
1. beskriva byggprocessen från kundbehov till kundtillfredsställelse samt urskilja
delprocesser, aktiviteter, beslutspunkter och leveranser i processen
2. beskriva olika aktörers funktion och ansvar i byggprocessen
3. diskutera och motivera styrning av byggprojekt mot uppsatta mål, med avseende på tid,
ekonomi, kvalitet, miljö och arbetsmiljö
4. reflektera kring samhällets styrning av byggandet och dess påverkan på ett byggprojekt
5. redogöra för olika upphandlingsprocesser samt jämföra och föreslå lämpliga entreprenadoch ersättningsformer för olika typer av byggprojekt
6. reflektera och utvärdera grupparbete som arbetsform.

Kursens innehåll

Byggledning, dvs. hur byggprocessen leds på ett effektivt sätt mot beställarens mål
Byggprocessen och byggprojektets organisation, aktörer och aktiviteter
Samhällets styrning av byggandet
Miljöpåverkan och hållbart byggande
Arbetsmiljö, säkerhet och riskhantering
Ekonomisk styrning av byggprojekt
Upphandling, entreprenad- och ersättningsformer
Kvalitet och kvalitetsledning

Sida 1
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

Projekt- och tidsplanering
Undervisning

Föreläsningar, seminarier och övningar

Förkunskaper

Avklarade kurser om minst 45 hp inom Byggnadsingenjörsprogrammet inklusive Projekt
husbyggnadsteknik 15 hp eller motsvarande

Examinationsform

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter och projektarbete
Moment 0010 Skriftlig tentamen 3 hp, examinerar lärandemål 1, 2, 5, betyg A-F
Moment 0020 Inlämningsuppgifter 1 hp, examinerar lärandemål 4, betyg A-F
Moment 0030 Projektarbete 3,5 hp, examinerar lärandemål 3, 6, betyg U, G

Betyg

A, B, C, D, E, Fx, F

Övriga föreskrifter

Betygskriterier meddelas av kursansvarig eller examinator i samband med kursstart.

Hållbar utveckling

Kursen har inslag av hållbar utveckling.

Moment
0010 Skriftlig tentamen

3 hp

Betyg: AF

0020 Inlämningsuppgifter

1 hp

Betyg: AF

3,5 hp

Betyg: UG

0030 Projektarbete

Sida 2
Plagiat är en form av fusk som innebär att du imiterar eller kopierar någon annans arbete, till exempel en text, en bild eller en tabell, och framställer
materialet som ditt eget eller utan att ange referens. Även självplagiat anses som fusk, det vill säga att använda sig av egna tidigare inlämnade eller
publicerade arbeten utan att referera till detta.

